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Maritim lørdag med godt besøk 
 

Vi vil benytte anledningen til å takke alle 

som var med og bidrog til at sist lørdag ble et 

fint lite maritimt vindu mot omverden, der 

kystkultursenteret fikk servert besøkende fra 

sin mangfoldige frivillighetsmeny.  

Vi anslår at minst 600 personer var innom de 

fem timene arrangementet foregikk. Rundt 

200 av disse fant også veien inn i 

fiskerimuseets utstillinger. 

 

Været kan vi lite gjøre noe med, derfor er det 

fabelaktig at så mange av lagene og 

medlemmene i disse stilte opp. Både med å 

rydde og legge til rette på forhånd, og under 

selve arrangementet - og festen etterpå.  

Aktivitetene på sjøen ble litt amputert, med 

periodevis kraftig nordavind og bøtter med 

regn. Sjarken ”Real” rakk likevel fire turer på 

fjorden med fiskeinteresserte, og med til dels 

gode fangster, mens snekkene måtte ha 

landligge.  

 
Bruktmarkedet solgte bra, motorklubbene 

fikk som forventet start på motorene - til 

glede for de mange skuelystne, det ble laget 

rep i mengder, fisk ble sløyd og delt ut, og 

vafler, suppe og kaffe gikk unna. 

 

Nytt av året var at Redningsselskapet kom på 

besøk med en av de nyere redningsskøytene: 

Det er ikke hver dag publikum kan oppleve 

to generasjoner redningsskøyter samtidig: RS 

140 ”Bjarne Kyrkjebø” fra 2007, og RS 28 

”Sandefjord” fra 1913, side om side. 

Redningsselskapet har lovet å stille enda 
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sterkere under Sandviksdagene 1. og 2. 

september. 

 

Med andre ord er det bare å forberede og 

glede seg til et ennå større arrangement i 

september, to hele dager til ende. 

 

Tidligere nyhetsbrev ligger tilgjengelig på 

www.kystkulturbergen.no  

 

Mvh 

Egil Sunde 

daglig leder 
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